
      

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST 

 

21 - 22 / 01 / 2017 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος διοργανώνει τον Διασυλλογικό Αγώνα  

«Αθηνά Δηλαβέρη» για την κατηγορία Optimist. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον 

Φαληρικό Όρμο στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2017. 

 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου, 

Tηλ.: 210 4174395  -  fax: 210 4138290. 

 E-mail : info@nas.org.gr  

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

3.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους Κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται από τους 

Διεθνείς Κανονισμούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017 – 2020. 

3.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει 

να την δηλώσει στην Επιτροπή Αγώνων αμέσως μετά τον τερματισμό του. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες, ανάλογα με την κατηγορία 

τους, κάτοχοι δελτίου (σε ισχύ) της Ε.Ι.Ο.. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη 

γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. 

4.2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή με fax ή με e-mail 

υποχρεωτικά στην ειδική φόρμα στην γραμματεία του Ν.Α.Σ. μέχρι την 

Πέμπτη 19/01/17 και ώρα 17:00. Μαζί με τις δηλώσεις θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα: 

 A) Δήλωση Φουσκωτού  

Β) Ασφάλειες Σκαφών και Φουσκωτού  

Γ) Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους 
4.3 Οι προπονητές πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του ΝΑΣ την ταυτότητα 

προπονητή η οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ. 

4.4 Παράβολο συμμετοχής 10€ για κάθε αθλητή.  

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1 Πέμπτη 19/01/17  Ώρα 17:00  Λήξη ορίου συμμετοχών 

Παρασκευή 20/01/17  Ώρες 17:00 – 20:00 Εγγραφές 

Σάββατο 21/01/17  Ώρες 09:00 – 10:30 Εγγραφές 

Σάββατο 21/01/17  Ώρα 12:00  Εκκίνηση 1ης  ιστιοδρομίας 

Κυριακή 22/01/17  Ώρα 11:00  Εκκίνηση ιστιοδρομιών 

Την τελευταία ημέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 16:00. 
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5.2 Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες. 

5.3 Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες ανά ημέρα. 

 

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

6.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 

6.2 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 

 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρμο. 

 

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Optimist   Παίδων – Κορασίδων (γεννημένοι το 2002 και το 2003). 

Optimist   ΠαμπαίδωνΑ – ΠαγκορασίδωνΑ (γεννημένοι το 2004 και το 2005). 

Optimist   ΠαμπαίδωνΒ – ΠαγκορασίδωνΒ (γεννημένοι το 2006 και το 2007). 

Optimist  Junior Αγοριών – Junior Κοριτσιών (γεννημένοι το 2008,  το 2009 και 

το 2010). 

Η κάθε κατηγορία θα εκκινεί ξεχωριστά. 

Η Επιτροπή αγώνων διατηρεί το δικαίωμα συγχώνευσης κατηγοριών εφόσον 

δεν υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές. 

Δεν θα υπάρξει γενική κατάταξη όλων των κατηγοριών. 

Έπαθλα θα  απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές και τρεις πρώτες 

νικήτριες της κάθε κατηγορίας. 

 

9. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, 

RRS-WS. O ΝΑΣ και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 

οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 

 

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 

την προβλεπόμενη από την Ελληνική Νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης 

προς τρίτους. Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF, 

συντονισμένο στο κανάλι 72, κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1. Πρέπει να πραγματοποιηθούν 2 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 

11.2. Εάν διεξαχθούν από 4 και πάνω ιστιοδρομίες εξαιρείται η χειρότερη. 

11.3. Η βαθμολογία των υποκατηγοριών θα εξαχθεί από την γενική κατάταξη της 

κάθε κατηγορίας. 

 

12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κατά τη διάρκεια 

των εγγραφών.   

 

13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22/01/17 μετά το πέρας των 

ιστιοδρομιών στο εντευκτήριο του Ομίλου όπου θα προσφερθούν αναψυκτικά 

και snacks. 

 

14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 Τα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΑΣ. 


